
Prisant: 3 190 000 + omkKarmøy - 
Hålandvegen 30, 4260 TORVASTAD



HÅLANDVEGEN 302

                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom



3HÅLANDVEGEN 30

ØyvindHasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk, glimt i 

øyet og forkjærlighet for den gode samtalen et kjent 

og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av våre mest 

erfarne og best lokalkjente meglere, også når det 

gjelder hyttemarkedet. Han har en energi og et 

pågangsmot som smitter over på både kolleger og 

kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 142 Bnr. 310

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 190 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 242 m2 

Bra: 246 m2

TOMT:

1067.5 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Stor og 
innholdsrik 
enebolig med flott 
sjøutsikt...
Velkommen til Hålandvegen 30 - En stor og innholdsrik enebolig med en stor kjekk tomt. 

Fra eiendommen og huset er det meget flott utsikt mot Karmsundet - Her kan man sitte 

i stuen og se det yrende båtlivet i en av Norges mest trafikkerte skipsleier. Bolighuset 

er stort og er innredet over 2 plan. Fin hage med store uteområder. Skjermet uteplass i 

le for nordavinden. Det er behov for oppussing men boligen har et stort potensiale. 

Velkommen til visning
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Velkommen til Hålandvegen 30 - Presentert av Øyvind Hasseløy
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Nydelig utsikt mot Karmsundet



Stor stue med nydelig sjøutsikt. Her er høyt under taket
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Stuen er meget stor og rommer flere sittegrupper og soner
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HÅLANDVEGEN 30

Peisen er et flott møbel i stuen



Stuen
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Spisestuedelen byr på luftig takhøyde og nydelig utsikt
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Her kan man sitte og nyte flammene fra den åpne peisen
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God kjøkkeninnredning av solid kvalitet
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Kjøkken i åpen løsning mot stue
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Fra kjøkkenet har man fin kontakt med gjestene i spisestuen
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Stue under påbygg mot øst. Denne er ikke omsøkt og godkjent innredet



Hovedsoverom på hovedplan har parkett på gulvet. Her er garderobeskap
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Soverom på hovedplan
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Bad i kjeller. Inngang til badstue
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Kjellerstue
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Kjellerstue
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Garasje
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Fra terrassen har man utsikt over hagen og ut mot Karmsundet
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HÅLANDVEGEN 30

Tomten sett ovenfra
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Flott 
utsiktsbeliggenhet
Barnevennlig og rolig område

Eiendommen ligger med flott utsikt til karmsundet og har kun få minutters kjøring til alt 

fra skole, barnehage, butikk og småbåthavn.

Torvastad har også flott 18-hulls golfbane som ligger like i nærheten av huset. Man har 

også kort avstand til flott idrettsanlegg.

Ypperlig beliggenhet for både barnefamilier eller for de som vil bo i landlige omgivelser 

nær sjøen, golfbane m.m og samtidig kun ha noen minutter i bil til

stort kjøpesenter ( Oasen) m.m



Planløsning

Innhold
Boligen går over 2 plan og inneholder

Eiendommen er innredet over 2 plan og har en god planløsning med store gode rom

Hovedetasje: Yttegang, gjestetoalett, hall, 2 soverom, bad, dobbel-stue og kjøkken. Det 

er garasje i flukt med boligen

Underetasje: Gang, bod, bad med badstue, soverom, vaskerom og 2 stuer. Den ene 

stuen er ikke byggemeldt eller tegnet inn
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

-1.

1.
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Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0240/21

Adresse:
Hålandvegen 30, 4260 TORVASTAD

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 142 Bnr. 310 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Trygve Henry Strand

Prisantydning:
3 190 000,-

Kjøpers omkostninger:
79 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
92 622,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av 
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke 
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Boligen er selveiet og kan i sin helhet leies ut.

Standard:
Boligen er oppført i 1972 og ble påbygget i 
1986. Boligen fremstår som en pen enebolig 
med mange særpregede løsninger. Det er 
påregnelig med noe oppussing av enkelte flater 
samt noen rom i kjeller. Boligens hovedetasje 
bærer preg av at standarden er påkostet både 
fra byggeår og ved påbyggingstidspunkt.

Hovedetasje: 

- Yttergang har klinkerfliser på gulvet og vegger 
er kledd med en pen og påkostet veggpanel
- Gjestetoalett med tapet på vegger og belegg 
på gulv
- Hall har eikeparkett på gulvet og tapet og 
trepanel på vegger. Overgang mellom tak og 
vegger er belistet med pent listverk
- Stuene har eikeparkett på gulv og det er tapet 
på vegger. Deler av takmhimlig har mønet tak 
som gir rommet et luftig preg. Kombinert med 
store vinduer ut mot den flotte utsikten så 
fremstår stuene som tiltalende. Her er også en 
flott åpen peis som er et pent møbel i rommet. 
Pent listverk i overgangen mellom tak og vegg
- Kjøkken som er i åpen løsning mot spisestuen 
har beleggfliser av kork. Kjøkkeninnredningen er 
en solid innredning med heltre skapfronter med 
profiler. Hvitevarer i form av integrert stekeovn 
og nedfelt platetopp. Flott vifte i hjørneløsning. 
Oppvaskmaskin
- Bad har fliser på vegger og gulv. Her er wc, 
vask og badekar. 
- Soverom har parkett på gulv og tapet på 
vegger. Også her går det fine listverket igjen i 
overgangen mellom tak og vegg.

Kjeller:

- Gang med heldekkende tepper på gulv
- Kjellerstue med parkett på gulvet. Vegger og 
tak er pent anordnet med buede løsninger. Lyse 
og hvite vegger og tak
- Disp. innredet rom under påbygg mot øst har 
teppe på gulv og tapet på vegger. Her er utslag 
på fuktmåler og rommet er ikke omsøkt og 
godkjent
- Bad med fliser på vegger og gulv. Inngang til 
badstue. bad har wc, vask,seksjon og dusj

Areal:
P-rom: 242 m² 
Bra: 246 m² 

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1972

Modernisert:
. Huset ble påbygget i 1986

Antall soverom:
4 soverom 

Antall rom:
4 rom 

Etasje:
2.etg. 

Parkering:
På egen tomt eller i egen garasje

Byggemåte:
Boligen er oppført på grunnmur av betong. 
Huset er reist i bindingsverk i tre. Det er 
hovedsakelig doble vinduer i boligen og taket er 
tekket med betongpanner fra byggeår. 

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 07.06.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Stor og god tomt som er opparbeidet med 
gårdsplass og stor hage. Hagen går over 2 
nivåer og har store gressplener. Eiendommen 
passer bra for barnefamilier som vil ha god 
boltreplass i hagen og på tomten. Her er god 
plass til både trampoline og prydbusker m.m
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Tomteareal:
1067.5 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
Følg Storasundsvegen nordover på Torvastad 
og fortsett forbi småbåthavnen. Etter et par 
hundre meter ta av til venstre like etter 
"Storasund Marine" som
ligger på høyre side. Eiendommen kommer da 
på venstre side

Bebyggelse:
Eiendommen er bebygget med enebolig og 
garasje. Området forøvrig består av eneboliger 
og industri

Offentlig kommunikasjon:
Bussforbindelse like I nærheten

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
775 890,- for 2019
Sekundær formuesverdi 2 793 204,- for 2019

Kommunale avgifter:
15 246,- per år.
Herav: Avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon 
og vann

Kommunale avgifter: kr 15.246,-

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Hvitevarer:
Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger 
i handelen. Merk at noen hvitevarer kan være 
frittstående, selv om de fremstår som 
integrerte. Kjøper anbefales å ta forbehold i bud 
om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr 
medfølger, gis det ingen
garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og 
levetid på disse.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Påbygg fra 1986 er byggemeldt/godkjent, men 
det foreligger ikke midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest
Ferdigattest for bolighus foreligger og er datert 
1973. At en ferdigattest foreligger betyr ikke 
nødvendigvis at arbeider som er utført på 
eiendommen i senere tid er godkjent eller 
byggemeldt.

Disp. innredet rom under påbygg mot øst er 
ikke godkjent

Diverse:
Disp. innredet rom under påbygg mot øst har 
teppe på gulv og tapet på vegger. Her er utslag 
på fuktmåler og rommet er ikke omsøkt og 
godkjent.

Sammendrag selgers egenerklæring:
Eiendommen selges ved fullmektig som ikke har 
kjennskap til eiendommens tilstand. 
Egenerklæring er dermed ikke utfylt

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Kommuneplaner: 
Id: 670 
Navn: Kommuneplan 2014-2023
Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende

Reguleringsplaner: 
Id: 405
Navn: Storesund
Formål: Frittliggende småhusbebyggelse
Formål: Felles avkjørsel

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1149/142/310:
14.05.1973 - Dokumentnr: 3288 - Best. om 
adkomstrett
Best. om omlegging av adkomst.  

15.05.1973 - Dokumentnr: 3313 - Bestemmelse 
om gjerde

14.05.1973 - Dokumentnr: 903292 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:142 Bnr:14

Konsesjonsplikt:
Ingen konsesjonsplikt på denne eiendommen. 

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,25%.
Markedspakke: kr. 16 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 
gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
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og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Dødsbo:
Eiendommen selges ved fullmektig som ikke har 
kjennskap til eiendommen. Kjøper kan derfor 
inneha en svakere kjøpsrettslig stilling enn ved 
et ordinært salg hvor selger selv bebor 
eiendommen og avgir opplysninger om denne.

Da selgers kunnskap om eiendommen på denne 
måte er begrenset, oppfordres interessenter til 
å foreta en særlig grundig undersøkelse av 
eiendommen.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Salgsoppgavedato:
18.06.2021

Lovanvendelse:
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 

dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si der oppdragsgiver 
er forbruker) skal ikke megleren formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte visning. 
Meglerhuset Rele vil heller ikke formidle bud 
med kortere akseptfrist enn 30 minutter.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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Budskjema
For eiendommen: Hålandvegen 30, 4260 TORVASTAD
Gnr. 142 Bnr. 310 i Karmøy
Oppdragsnummer: 1-0240/21
basert på salgsoppgave datert 18.06.2021
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Øyvind Hasseløy  /  T: 920 63 507  /  oyvind@meglerhuset.rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


